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ﻛ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ رام ﷲ اﻟم اﻟ اﻟﺎﺻﻞ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻟﺎﺋﺞ اﻟ ﺣل وﺎة اﻟﺎﺔ إﺳاء  ، ﻣة ان اﻟﺎت واﻷدﻟﺔ اﺛ م ﺻﺔ ﺳ اﻟﺣﻣﺔ
ﻣ ﺷﺔ اﻟل ﻟﻬﺎ ﻠ ﻧﺔ اﻟب اﻟ اﻟد ﻟﻠﺎﻩ.
و اﻟﺎﺋ اﻟﺎم أﻛم اﻟ ﺗﺟﻪ ﺗﻬﺔ اﻟﻞ ﻟﻼﺛﺔ أﺷﺎص ﻲ ﺔ إﺳاء  .ﻣﺎ" إﻟﻰ أن ﺳ وﺎة إﺳاء   ر ﺣﺎد ﺎﻟﻬﺎز اﻟﻲ
اﻟدة اﻟﻲ ﺗﺿ ﻟﻬﺎ اﻟﺎﺔ".
واﻷﻧﺔ ﺗ اﻟﻠ وﻲ اﻟر ،ﻧﺔ ﻟﺎﺎت اﻹﺻﺎﺎت ُ
واﺿﺎف اﻟﺎﺋ اﻟﺎم اﻧﻪ وو ﺗﺎﺗﺎ ﻟ  ﺧﻠﺔ اﻟﻞ ﻠﻰ ﺧﻠﺔ اﻟف .
وات اﻟﺎﺔ ان اﻟﺎة اﺳاء  ﺗﺿ ﻟﻠب ﺣﻰ اﻟت ووﺟﻬ ﺗﻬﺔ اﻟﻞ  اﻟ ﻟﺎﺋﻠﻬﺎ.
اﻟﺎﺋ اﻟﺎم :إﺳاء ﻟ ﺗ  اﻟﺔ
و اﻟ أن اﻻدﺎء  إﺳاء  اﻟﺔ ﺟ اﺧﻼﻪ ﻹﺧﺎء وف اﻟﺔ ،وﻟف اﻟ  ﻣﺎرﻩ ،وﻹﺧﺎء ﻣﺎ ﺗﺿ ﻟﻪ ﻣ  أﺳ ﻞ دﺧﻟﻬﺎ
ّ
اﻟﻰ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬ اﻟﻼﺛﺔ )م .ص( و)ب .غ( و)أ .غ( ﺑﻬﺔ ﻞ إﺳاء إﻟﻰ اﻟﺔ ﺧﻼ ًﺎ ﻷﺣﺎم اﻟﺎدة  330ﻣ ﺎﻧن اﻟﺎت ،ر 16 ﻟﺔ .1960
أﺣا ﺄداة ﻟ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻲ إﻟﻰ اﻟت أو إﺎء ﻣاد ﺿﺎرة وﻟ  ﻣ ذﻟ ﻼً  ،وﻟ
وﺗ اﻟﺎدة ) 330اﻟﻞ  اﻟد( ﻠﻰ أن ﻣ ﺿب أو ﺟح ً
ّ
ﻣﺄﺛ ﻣﺎ وﻊ ﻠﻪ  اﻟﺎﻞ ﺎﻷﺷﺎل اﻟﺎﺔ ﻣة ﻻ ﺗ  ﺧ ﺳات.
اﻟ ﻠﻪ ﺗﻲ ًا

أن اﻟﺎت واﻷدﻟﺔ أﺛ ﺗض اﻟورة ﻟﻠﺔ ﺿ ﻧﺔ واﻟ اﻟ وﺧﺎﻬﺎ ﻷﺎل ﺷذة ﻣ ﻞ  أاد ﺎﺋﻠﻬﺎ.
وﻟ اﻟﺎﺋ اﻟﺎم إﻟﻰ ّ
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ﺣﺎد ﻲ اﻟﻬﺎز اﻟﻲ  ﺗﻊ اﻟﻬاء ﻲ اﻷﻧﺔ ﺗ اﻟﻠ  ،ﻣﺎﺎت ﺿب أدت
وأﻛ أن ﺗ اﻟ اﻟﻲ أﺛ أن إﺳاء  ﺗ ﻧﺔ ر ّ
ﻟﺎﺗﻬﺎ.

ﺳب ﺗ اﻟ اﻟﻲ
ﺳﺎ ﻣّ 

رﺳﺎ ﻟﺔ اﻟ ﺑ اﻟ ﻟﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم ،وﺗ ﺎﺔ ﻣ  ﺧﻠ اﻟ ،و ﻣﺎ ﯾ ﻠﻪ اﻟﺎﻧن.
وﺗث  أن اﻟﺎﺔ ﺑأت ﺗً ﺎ
ّ
ً
وﺎل إﻧﻪ ﺗ اﺳﺎء أﺎرب إﺳاء وﺻﺎﺗﻬﺎ واﻟﺎﻣﻠ ﻲ ﻣﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ وﻣﻰ ﺑ ﺟﺎﻻ ،وﺿ اﻟﺔ ﺎﺔ اﻷﺟﻬة اﻹﻟوﻧﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﺑﻬ واﺳﺟ
ﻣاد ﻣوﺔ ﺟ اﻻﺳﺎد ﻟﻬﺎ ﻲ اﻟﺎت ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻊ اﻟﯾ اﻟ ﺟ ﺗاوﻟﻪ ﻟاﺧﻬﺎ ﻲ اﻟﻰ  ﻧﺔ دﻣﺞ ﯾ ﻣﻠ ﺗ ﺗﻠﻬﺎ ﺎرق
زﻣﻲ ﻞ ﻟﻊ ﺳﺎﺎت.

اﻟّﻊ ﺎﻟﺎت
ﺳ اﻟ ﻲ اﻹﺟاء ُ
اﻟّﻊ ﺈﺧاج اﻟﺿﻰ ﻣ اﻟﺎت ،ﻠﻰ ﺧﻠﺔ ﺔ إﺳاء.
و اﻟﺎﺋ اﻟﺎم ّ 
أن و ازرة اﻟﺔ ﺷﻠ ﻟﺔ ﻟﻠ ﻲ اﻹﺟاء ُ
ﻬﺎ.
وﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ أﺛﺎر اﻟﺔ ،ﺎل اﻟﺎﺋ اﻟﺎم إن ﻩ اﻟﺎﺎت ﻟ  اﻟﻬف ﻣﻬﺎ ﻣﺎة اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،وﻻ ﻣﺎة إﺳاء وﻻ ّ
ﻻ ﻼﺔ ﻻﺳﺎﻟﺔ اﻷﺎء اﻟ ﺔ إﺳاء
وﺣل اﺳﺎﻟﺔ اﻷﺎء اﻟ ،أﻛ اﻟﺎﺋ اﻟﺎم أن اﺳﺎﻟﻬ ﻻ ﻼﺔ ﻟﻬﺎ ﻣ  أو  ﺔ إﺳاء .
أن اﻟﺎﺔ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺔ اﻟذة ﺎﺎرﺎ ﻣﺗﺔ ﺎﻟﺔ ،وأﺷﺎر إﻟﻰ اﺎل أﺣ" اﻟذﯾ "ﻲ إﺣ اﻟﺎﺎت ،دون أن  
و اﻟﺎﺋ اﻟﺎم ّ 
اﺳﻪ ،وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﺎﻟﻪ  ﻣﺗ ﺑﺎﺗﻬﺎ.
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